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4141ינואר41
ד"תשעשבטג"י



לכבוד

מראביברגרח"כגלעדארדן

 מנכ"ל משרד התקשורת     התקשורת שר



 ,רבשלום

 הנדון: המלצה בדבר קביעת תעריפים מרביים לשירותים סיטונאיים ברשת "בזק"

 

  רקעא.

 הנייחים הרחב והפס הטלפוניה שירותי של ההסדרה התפתחות

התקשורתמשרדלמדיניותבהתאם,בעברהתבססהבישראלשורתהתקבשוקהתחרות על,

,מודלתחרותזהלבהתאם(.Facility/ Infrastructure-Based Competition)עצמאיותתשתיות

.שירותיולאספקתשתשמשעצמאיתתשתיתבפריסתחויבשירותיםלספקשביקשחדשמפעיל

4114לשנתעד מפעיל, בכלדורשלכלאוניברסאלישירותלספקותיםשירלספקשביקשחויב

החברהבזק-באותהעתעמדהרקחברהאחתבדרישותאלו"(.אוניברסליות חובת)"הארץרחבי

"(בזק")מ"בעלתקשורתהישראלית . שנת סוף הכבלים,,4112לקראת חברות מיזוג לאחר

."(הוט)"מ.שטלקוםהוטחברתהכבלים-הצטרפהאליהחברהשנייה



הנייחתהתקשורתםבתחוהתחרותלפתיחתםוכללימדיניותלגיבושהועדההמליצה4114בשנת

מראשמוגדריםשירותבאזורינייחותגישהרשתותלפרוסבמגזרהנייחשירותיםלספקילאפשר

אוניברסאליותחובתללא ה. שנות בסוף 01-כבר המאההקודמת, אתשל לעודד הוחלטשכדי

לספקאתהשירותעלרשתות"(ISP"זה)יוכלוספקישירותלאינטרנטהגישההתחרותבתחום

שירותיםלספקיהמאפשרתרישוימסגרת"(המשרד)"התקשורתמשרדגיבשבהמשךשלאחרים.

פס-רחבתותשתיתטלפוניהלרבות)נייחיםתקשורתשירותילספק כלשהיפריסהחובתללא(

טלפוניהשירותימתןשאפשרוטכנולוגייםשיפוריםבעקבות4117שנתב"(.ייחודי א"מפ רישיון)"

Voice over IPבתצורתפס-רחבתרשתגביעלנייחת ו, המסגרת הורחבה העניקהמשרד

עלהתשתיותשבבעלותחברתבזקזובתצורההפועליםטלפוניהלספקיייחודיא"מפשיונותיר

."(התשתית בעלי")בזקוהוט–עםזאתנותרעלכנודואופולבעלותהתשתית1.הוטו



בתחוםהתחרותוכללימדיניותבדברמפורטתהמלצותלגיבושהוועדההמליצה4112בשנת

גרונאו ועדת)"4112בישראלהתקשורת אשר(Wholesale Market")סיטונאישוק"יוקםכי"(
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לספקיוכלובאמצעותםאשרהתשתיתמבעלירשתמקטעילחכורשירותיםספקייוכלובמסגרתו

קצהללקוחותשירותים התשתיותבמחיר. לרכוששירותיםמבעלי ספקיםאלה יוכלו במקביל

 ,VOB-ושירותיהISP-להבדילמהשיטההנוהגתלגבישירותיהמוזלולשווקםללקוחותיהם.

המודלהמוצע לפי אשרלפיהההתקשרותלגבימתןהשירותיםהיאביןהלקוחובעלהתשתית,

לספקההתקשרות ישירות מתקשר הלקוח כאשר התשתית, ובעל השירותים ספק בין תהיה

2השירותים. בכך משתתפיםתחרותתתפתח, .הנייחיםהתקשורתשירותיכלללאספקתרבת

האירופיהאיחודבמדינותהמיושמת,גישההאירופיתהנציבותגישתעלמבוססתברוחזוההסדר

הוועדהאומצועלידישרהתקשורת.אלושלהמלצות.הקודמתהמאהשל01-השנותסוףמאז



בתחוםסיטונאייםשירותיםתעריפיולקביעתועדכונםבזקחברתתעריפימבנהלבחינתהוועדה

חייק ועדת)"הנייחתהתקשורת 4141בשנת"( ואיששה חזרה את הקודמת,המלצות הוועדה

לרכושמכיהמליצהו שירותיםיוכלו סיטונאייםשירותיםשלשורההתשתיתבעליספקי החל,

במכירה דומיםתשתיתייםומוצריםלקניםבגישהוכלה Bitstream Accessבשירות חברת.

Frontier")Frontier Economicsהבינלאומיתהייעוץ "פרונטיר"", עלהמשרדידי-עלנשכרה(

רשתותעבורעלויותמבוסססיטונאייםשירותיםתמחורמודלבבנייתחייקלוועדתלסייעמנת

בישראלהתקשורת עבודתהבתום. המשיכה הוועדה מודל""פרונטירחברתשל בניית בהליך

העלויותעבורמשרדהתקשורת.



 מ"המו ותהליך השר מדיניות מסמך

הרחבתבנושאמדיניותמסמך"שכותרתומדיניותמסמךהתקשורתשרפרסם4.0.4144ביום

השר מדיניות מסמך")"טונאייסשוק–יחתהניהתקשורתבתחוםהתחרות כינקבעבמסמך"(.

המדיניותמסמךשלפרסומומיוםחודשים6שלזמןפרקיינתן ומתןמשאיתנהלבמהלכו,

בזק)"התשתיתבעלותביןסיטונאייםשירותיםאספקתהסכםלגיבוש והוט" ספקילבין(

הצעת"התשתיתיבעלאחדמכלםפרסי.בתוםהמשאומתןמהותייםשהינםמפעיליםיםשירות

מדף שגובשולהסכמיםאשרב" שלותנאימחיריםהאתהןתכלולהמדףהצעת. האספקה

השירותיםהשירותים וספקי התשתית בעלי בין הסכמות הושגו מחיריםהאתןהו,שלגביהם

שלותנאי התקשורתמשרדשיפרסםלרשימהבהתאםאחריםסיטונאייםשירותיםהאספקה

הנחותיינתנולאוכיאחידיהיהכלשהוסיטונאישירותעבורהתעריףכינקבעעוד.לעתמעת

לגודל ללאבאם,חודשים6בתום. הסכמהיגיעוהצדדיםלמשאומתן אתהתקשורתשריקבע,

.םשירותיהלאספקתוהתנאיםהמחירים

תשתיתבעללאותוזיקהבעליתאגידיםיהיו)אוהשר(תשתיתבעלי"עהמדףהצעתפרסוםעם

ויאופשר,לרישיונותיהםבהתאםשירותיםאספקתלשםסיטונאייםשירותיםלרכושרשאים

סיטונאיתשלאבמתכונת שיסופקוטלפוניהשירותיםשלההבנותלחברותלספקלבעליהתשתית

לצרוךהמבקשצרכןיוכלכך.פסרחבתרשתגביעל מכלול נייחיםהתקשורתהשירותיאת

                                                           

 .ןללקוחותיהםבעליהתשתיתיוכלולפימודלזהלהמשיךולספקשירותיםבמישרי 2
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נייחתיהטלפונ) נייחאינטרנט, -רבושידורים,ISPושירותפס-רחבתתשתיתהמורכבמשירותי

.כוללשירותיםסליםציעהמשירותיםספקימספרבחורביןל(ערוציים

תשתיתהבעלביןהמבניתההפרדהתבוטלהמדףהצעתפרסוםמיוםחודשים0שלזמןפרקבתוך

לאינטרנטשירותספקלבין  ISPהגישה ש, אליוזיקהבעלהוא .חשבונאיתהפרדהבתוחלףו,

ביטולההפרדההמבניתמותנהבתפקודוהתקיןשלהשוקהסיטונאי,והשריכוללמנעואםהוא

שלהציבור בעניינו כלל.סבורשביטולההפרדההמבניתעלוללגרוםלפגיעהניכרתבתחרותאו

ייקבעובמקביל,יאבעלתזיקהאליו.שהל"המבדומהיחולעלההפרדהביןבעלהתשתיתוחברת

תשתיתבעלביןהמבניתההפרדהתוסרכילקבוערשאיהשריהיהפיהםשעלמדדיםוהתנאיםה

.חשבונאיתבהפרדהותוחלף,אליוזיקהבעלן"רטמפעיללבין

המפעיליםלביןבזקחברתביןומתןמשאהתקייםהשרמדיניותמסמךפרסוםבעקבות

ומתןאךהמשא,"(פרטנר)"מ"בעתקשורתפרטנרו"(סלקום)"מ"בעישראלםסלקוהמהותיים

 כןעלאשרלאהבשיללכדיהסכמות. התנאיםאתלקבועהתקשורתשרנדרש, ,המחירלרבות,

הסיטונאייםהשירותיםיסופקובהם . פעלהבמקביל "פרונטיר" לחברת לגביגיבוש המלצותיה

מבוססי הסיטונאיים התעריפים מבנה בסיס שימשו אלו המלצות בדברלהעלויות. המלצות

42.4.4142-בבעקבותהגשתהמלצותאלוהודיעהמשרדתעריפיהשלמתהשיחהברשתהנייחת.

(.במסגרתהשימועשנערךקש"געלקיוםשימועביחסלתשלוםעבורקישורגומליןברשתמפ"א)

העלוהחברות4142ספטמבר-דשיםאוגוסט,ושימוענוסףבפניהשרבחו4142יולי-בחודשיםיוני

אשרתיקוןההמלצותבחינתהטענותהביאהלאתטענותיהםביחסלהמלצותחברת"פרונטיר".

 ידי על בדבר42.41.4142-בוהופצו,השרהתקבלו ביטוי.לנוגעים לידי באה השר של החלטתו

קישור בעד )תשלומים ושידורים( )בזק התקשורת תקנות  התשע"דגו-בקביעת -מלין()תיקון(,

.41.44.4142-,אשרהתפרסמוב4142

במהלךהשימועועותשהנעטההמסקנותבעקבות ומידענוסףשהתקבלביחסלתשלוםקש"גלו

 שנת הממוהופנ,4142במהלך לתעריפיעודכבהמלצות המתייחסות "פרונטיר" חברת של נות

המבוססתמסמךזהיעסוקבהמלצותהשוקהסיטונאי. יחסב,חברת"פרונטיר"עלהמלצתינו,

טיוטתמפרסםהמשרדלשימועאתבמקבילבזק.השוניםברשתהסיטונאייםלתעריפיהשירותים

שירות יפו, Access Bitstreamסיטונאיתיק המתייחסיםובהמשך שירות תיקי לשימוע רסמו

סיטונאיברשתהמתייחסלתעריפיהשוקההשימועלאחרפרסום.נוספיםסיטונאייםלשירותים

מתייחסלתעריפיהשוקהסיטונאיברשתהוט.בזקיערךהשימועה

 

 ומבנה התעריפים רשימת השירותים ב.

שירותים:קבוצותשש3השירותיםהסיטונאייםכולליםבעתהנוכחית

 ;(Bitstream Access)מנוהלתפס-רחבתגישה .4

                                                           

.41.4.4141המשרדביוםמהעלידירסורשימתהשירותיםהמחייבתבעתהנוכחיתפ    



 4 

 ;ארצית-כללחיבורברמת (4

מקומיתאזוריתחיבורברמת (4 התשתיתבתאו בעלי רחבפסשל בMSAG-)בוואי -או

CMTSאובמתקניתשתיתנוספים;) 

\ומתכתכבלי-סיבממשקמארוןלמקטעיםפירוק .4 אופטי, בחצרעדאו הראשון השקע

ולא,ברשתחברתבזקבלבדבשלבזהשירותיוצעה[(Subloop Unbundling)הלקוח
 [;יוצעברשתהוט

 (ברשתהגישה,רשתהאיסוףוברשתהליבה;Dark Fiber)אפליםסיביםחכירת .2

 ברשתהליבה;(Virtual Dark Fiber)–(שכירתאורךגלאופטי) .1

גוביםגישה .0 קנים, תת קנים, של הפיסית ועמודיםלתשתית קופסאות ,

(ברשתהגישה,Duct, Miniducts, Microducts, Manhole, Box Access and Poles)

 יבה;רשתהאיסוףוברשתהל

 שירותטלפוניהסיטונאי. .6

 

שירותהינושירותהעמודהשדרהשלהשירותיםהסיטונאיים.הינוAccess Bitstreamה שירות

בפרמטריםלנקודהמנקודה(ואסימטריתסימטרית)דיגיטליתתקשורתתעבורתשלאקטיבי

שירותהשירותיםקלספ מספקהתשתיתבעל,זובתצורה4.מוגדרתשירותובאיכותמראשידועים

מראששסוכמובסטנדרטיםנתוניםהעברת תצורתבקביעתמעורבאינוהשירותיםספקו,

השירות בזק. ידי על השירות בנקודותהשירותיםספקלביןבזקביןממשקתמחייבהספקת

-מבאחדברמההארציתיכוללהיעשותממשקה(.Point of Presence – POP)נתוניםההעברת

שלהאגרגציהבחדרי-והמקומיתאזוריתברמה,אובזקשל(Megapop)המרכזייםאתריםה]...[

.מתקניתשתיתנוספיםו,חברהה

לקנים הגישה האפל, הסיב לתת5שירותי ישירק-והגישה תשומות שירותי הם בייצורנים ות

חלק)אוהסדרזהספקהשירותיםחוכרמבעלהתשתיתהתאםל.ברחבשירותיהטלפוניהוהפסה

הנדרשותלייצורהשירותיםהסופייםוהואאחראילתצורתהשירותולאיכותו.אתכל(התשומות

לרשתמנויהחיבורעלותהואבעלויותהמרכיבהבסיסיעלויותהתשתיתנחלקותלשלושקבוצות:

)המארוןהרשתמקטעאספקתעלות– עדMSAG - Multi-Service Access Gateway)סעף

בביתמשתמשהקצהשקעהל כבליםלרבות)ראשון גווןבמהתלויהאינשעלות(,ותעלותקנים,

נגזרותמעלותכרטיסהמנויבארוןשהןקבועותבמהותןעלויותנוספות.השירותיםשהלקוחצורך

המשתנה בעלויותהואהמרכיב השלישי המרכיב מהשירותים. אחד הנדרשלכל עלויות-הסעף

היקףעלויותהפסהרחבהמשתנותבהתאםלו,תאםלמספרדקותהשיחהבהותמשתנההטלפוניה

.(שבחרספקהשירותיםלרכושp5אוp1ורמתהשירות)  תקשורתהנתונים



                                                           

4
איבוד,jitter(, latency)שיהויוכולליםהמתייחסלשירותהשירותתיקטיוטתבמתואריםפרמטריםה 

 .דומהוכ(,packet loss)מנות

כוללגובים,קופסאותועמודים. 5
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המשתנה בעלויותהואהמרכיב השלישי עלויותהטלפוניההמשתנותבהתאםלמספר-המרכיב

השירו לאיכות בהתאם המשתנות הרחב הפס ועלויות השיחה, הפסדקות שירותי לאיכות ת.

הרחבממדיםרבים.שניממדיםמרכזייםהםמהירותהגלישהואמינותהשירות.מהירותהגלישה

הדוק קשר התגובהתלויה מהירות כגון בפרמטרים תלויה השירות אמינות הרשת. בקיבולת

השיהוי Latency-)צמצום השירות יציבות התגובה)(, מהירות של השונות (Jitter-הקטנת

6(. Packet Loss–וחסינותהשירות)הקטנתהתופעהשלאובדןמנות

) משולב כרטיס על מבוססת "בזק" תנוע (Comboרשת את הן אתההטלפוניתהמשרת והן

הרחב. הפס שירותי כתוצאה, להפריד ניתן לא הקבועותתמחירית העלויות שניבין של

קבו מרכיב אפוא, כולל, המוצע התעריף נגישות"השירותים. )"תעריף אחיד לאספקת7ע )

השירותים,המבוססעלעלותהנגישותוהעלותהקבועהלאספקתשירותיהטלפוניהוהפסהרחב,

דקות מספר לפי ייקבע בטלפוניה המשתנה המרכיב מהשירותים. אחד לכל משתנה ותעריף

השירותים ספק לקוחות שצורכים 8השיחה הרחב הפס בשירותי המשתנה המרכיב לפי. ייקבע

)הנמדדתבמגה שלאכברשת-כמותהקיבולת האמינותשנבחרה.  בהתאםלרמת  ביטלשנייה(

(,תמחורהשוקהסיטונאינגזרממגבלתData capהניידתשבההתמחורמבוססעלנפחהתנועה)

התעריףהמשתנהמקנהלספקהשירותיםאתהזכותלהעבירCapacity constraintהקיבולת) .)

)ביט-מגה בשנייה נתונים שעתMegabit per secondתעבורת )כולל היום משעות אחת בכל )

רמותאמינותהשיא( שתי בטיוטתתיקהשירותמפורטות רמתהאמינותשבחר. הרמה-לפי

והתעריףליחידתקיבולתנקבעבהתאם. p5והרמההמתועדפתp1הבסיסית 9, ספקשירותים

שהלאינטרנטבקצביםשוניםוברמותאמינותשונותכפישיבחר,אךיוכללהציעלמנוייושירותגי

אחת לרכושבכל בחר הקיבולתאותה סך פי על יהיה התשתית בעל ידי על יחויב בו התשלום

את המנוייםלקיבולתבשעתשיאתחייבאתהספקלהגדיל הגדלתהביקוששל הרמות. משתי

10ותהגלישה.הקיבולתשהוארכש,אותביאלהתדרדרותבמהיר

שירותי התשומות והפסהרחב הטלפוניה שירותי בייצור לקניםאפלהסיב)ההישירות והגישה ,

משךתקופתהחכירהואורךהסיביםוהקניםשהוחכרו.יתומחרו (11יםקנ-לתתו בזקחברתלפי

מרכז השירותיםהזמנותתקים לספקי יוכלושבאמצעותו, עדכני מידע זמינותלגבילקבל

.ירותיםאלהש

                                                           

6
 .BSAבטיוטתתיקשירות יותשלאמינותהשירותמפורטותההגדרותהטכנ  

7
הגדרהזושונהמההגדרהששימשהוועדותציבוריותבעברשכללובדמיהנגישותגםאתהעלותהקבועה  

 שלשירותהטלפוניה.
8
בתצורת  טלפוניה שירותי לספק שימשיך שירותים פטור VOB ספק יהיה אך הנגישות בתעריף יחויב

המשתנה.מהמרכיב
9
,והתעריףליחידתקיבולתבכלרמתBSAבטיוטתתיקשירות מפורטתשתיהרמותהטכניתשלהההגדר  

 אמינותמבוססעלהתאמההנדסיתשלהפרמטריםבמודלפרונטיר)החישובכלולבנספח(.
שצרךבפועלהיחסביןהמהירותהנמכרתללקוחלביןהקיבולתהמוקציתלשימושוברשתעלפיהצריכה 10

מכונה"יחסההעמסה".יחסזההואמשתנהקריטיבקביעתאיכותהשירות.
. כוללגובים,קופסאותועמודים 
11
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;BSAהמרבייםהמוצעיםעבורהשירותיםהסיטונאייםהמלצותפרונטירהתעריפיםהתבססעלב

תתקנים,(Dark fiber) שירותחכירתסיביםאפלים ;שירותגישהלתשתיתהפיסיתשלקנים,

(ducts, miniducts, microducts, man-hole , box access and polesגובים,קופסאותועמודים)

:)לאכוללמע"מ(הם4141לשנתושירותטלפוניהסיטונאיים



 נגישות
 (חודשי תעריף)

 תקשורת תנועת
 הרשת בליבת נתונים

 12P1ברמת שירות 
 לשנייה ביט-מגה)

 (השיא בשעת

 תקשורת תנועת
 הרשת בליבת נתונים

ברמת שירות 
513P(ביט-מגה 

 בשעת לשנייה
 (השיא

 שיחה יצירת 
 (דקה)

₪1.14ש"ח61.2107.41₪42.11


 15קנה-לתת גישה14לקנה גישה אפל סיב

לק"מלחודש₪446לק"מלחודש₪600לק"מלחודש₪42



 התעריפים הנ"ל שנת במחירי 4144נקובים להצמידם לצורךומוצע לצרכן המחירים למדד

 .קביעתםבתקנות



נטיר"עליומבוססיםתעריפיםאלהמצורףכנספח.מודלהעלויותשלחברת"פרו

לשמראתתקינותכדינדרשיםהנלוויםשירותיםלהציעהתשתיתבעלחויביאלהשירותיםלצד

טכנאילהתקנהאותיקוןתקלהבחצרלקוחלהזמנתהתעריף.,וכדומה()אירוחשרתיםהמערכת

16.לביקור₪402הוא או,בהתאםלתעריף,שירותזהמבזקהזמיןספקשירותיםיהיהרשאיל

כרצונו.,להזמינומספקאחר



 מודל התמחור ג.

פרונטירחברת ביחסלתעריפי המלצותיה עלויותהסיטונאייםהשירותיםבססהאת חישוב על

הכוללת"בשיטת התוספתית -Total Service Long Run Incremental Cost)"העלות

TSLRIC).17עלותהמחושבת,סיטונאייםשירותיםלתמחורהמקובלתטההשישהיא,זובשיטה

 של -תוספתיתכעלותיםהשירותהכוללת התשתיתנחסכתתהיישההעלות היהלבעל לא אם

                                                           

.BSAתיקשירותטיוטתכמפורטב12
13
.BSAתיקשירותטיוטתכמפורטב 
14
לרבותגישהלגובים,קופסאותועמודים. 
15

לרבותגישהלגובים,קופסאותועמודים.  
16

  .אינומבוססעלמודלפרונטיר,ויףזהמבוססעלמחירהשוקבישראלתערה  
17

.Long Run Average Incremental Cost – LRAICגםהשיטהמכונהלעתים  
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 מצרף את הסיטונאיים.שירותהמספק ים חושבו  Forward)עתידפניצופהבגישההעלויות

Looking Approachחדשבעלתשתיתמקיםיהשההרשתהיאלמודלכבסיסהמשמשתהרשת(.

כיוםלכךנדרשהיהאילו העלותמלהבדיל)הנוכחיתבעלותםמתומחריםהרשתמרכיביו,

בישראלכךלחישובעלותרשתהנחושת.(ההיסטורית רשתהיאהליבתשרשתשימשהכמודל,

 FTTC- Fiber to)המדרכהלשפתעדמגיעהסיביםה רשתרשכא,אופטייםמרכיביםמורכבתה

the Curb)דונחושתכבלירשתעלמבוססתהלקוחותלבתיעדסעףהמארונותהגישהורשת-

.תילית

המועדפתהתמחורכשיטתהאירופיתהנציבותידיעלהוכרההכוללת"התוספתיתהעלות"תשיט

סיטונאייםלשירותים מחד, ברשתותלהשקיעהתמריץאתמשמרתהיאשכן החזרבהעניקה

אלושלשירותיםתפותהמשולעלויותהולם סיטונאייםההשירותיםאתאינהמחייבתומאידך,

בהספקתשירותיםקמעונאיים,עלויותהקשורות,ביןהשאר,מזוהות-הלאהעלויותלכללשאתב

להשקעהתמריץמתןלבין,מחד,נמוךשירותמחירעלשמירהביןזהאיזון.עלידיבעלהתשתית

מאידך,ברשת סיטונאייםלשירותיםתעריפיםבקביעתיקריטנדבךהינו, בשירותימדוברשכן,

.התשתיתיבעלשלהליבה

 עלתעריפי עלבמסגרתהשימוע בשיטת"העלותתההקש"ג הקש"ג ההצעהלתמחראתשירותי

השירותהבודדכעלותעלותבשיטהזומחושבת(.Pure LRICהתוספתיתלטווחארוךהטהורה")

העלותבסיסכךבהקשרהקש"ג.שירותאםלאהיהמספקאתהשתיתלבעלהתנחסכתתהיישה

אספקת-איעקבהנמנעותהעלויותאתרקדדומהיהו,משמעותיבאופןקטןהיהלשירותהמשויך

הןהנכנסותוהשיחותאתהןמשרתיםהרשתהרכיבישלהעלויות,ואילוהשיחההשלמתשירות

והילא(מהודוכ,Media Gatewayרכיבי,תוכנהמתגי)רשתיות-והפניםהיוצאותהשיחותאת

כאשרמדוברבשירותבודד.העלויותבחישוביםנכלל מקום18גםאםישמקוםלשיטהזו אין ,

הסיטונאיים,אכהלהחלת השירותים במכלול מדובר שר את הליבההמהווים שלשירותי

 ה שיטת אימוץ הנייחת. הסיטוPure LRICהתקשורת לשירותים ביחס נאיים מביאהיה

הלהשמט של מהתחשיב המשותפויעלהמרבית ות שירותים של ו,אלהות היה יתרוןמקנה

 התשתיתלספקהשירותיםמשמעותי בעל שו,על התשתיתלהשקיעלמחלישאתהתמריץ בעל

דומהאיןמקוםלהקצאהרשת.ולתחזקאתה כי(Fully Allocated Costs)מלאבשיוךבאופן

היו זו התשתית,בשיטה בעל של הקמעונאיות מהעלויות חלק השירותים מפעיל על מועמסות

וספקהשירותיםהיהמתקשהלהתחרותעםבעלהתשתית.

 

 

                                                           

ב 18 41.41.4142-מהחוותהדעתהכלכליתואמנם לקראתשנתהמלצנו בעתשיידרשהמשרד4146כי ,
תהרט"ןנכוןיהיהלבחוןמחדשאתהמעברלקביעתלבחינהמחודשתשלתעריפיהשלמתשיחהברשתו

.Pure LRICתעריפיקישורגומליןבתחוםהרט"ןובתחוםהנייחעלבסיסמודליםשל
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  הרשתמבנה  ד.

העלויותששימשלחישובהתעריפיםהסיטונאייםברשתהרשת תקשורתהעומדתבבסיסמודל

 ארצית-כללרשתהיאבזק עלביקושהתחזיתפיעל,שירותיםהמספקת, -שנערכה חברתידי

בזקשללהיקףדומהבהיקף,הקרובותלשנים"פרונטיר" לצרכיברשתהשימושלפיתחזיתזו.

השניםהאחרונותעמדובסימן.וגדלהולךרחב-פסלצרכיהשימושבעוד,ומצטמצםהולךטלפוניה

 קצביםבאותםושבשימוגידול,ללקוחותהמוצעיםלאינטרנטהגישהשירותשלבקצביםעלייה

וגדל ההולך ומרכיב הרחב הפס שירותי מגוון הרחבת החזויגידולה.וווידיאשירותישלעם

 הפס לשירותי בבביקוש מקורו ,רחב-פסמשתמשלכלהנדרשתבקיבולתמתמידגידולהרחב

הליבהברשתלמנויהקיבולתגדלה,בהתאםלתחזיתם.מנוייהבמספר,יחסיתמצומצם,גידולומ

 .4142בשנתלמנויביט-קילו022-ל4142בשנתלשנייהביט-קילו447-מ

רשתה המודל מסיביםרשתהינהשבבסיס אקטיבייםסעףלארונותעדיםאופטיהמורכבת

 Copper)תילית-דומנחושתותשתית,המנוייםמחצרימטריםמאותכמהשלבמרחקהממוקמים

Twisted Pair.המנוייםלחצריועדמהארונותמסורתית(

"ההמודלרשת עקרון על )יםהחרוכצמתיםמבוססת "Scorched Node Network)השואפת

לדמותאתרשתבזקעלמגבלותיה)פיתוחלארציף,שינוייםבפיזורהאוכלוסייה,מגבלותבתיעול

מרכזייםאתרים]...[-ממורכבתועוד(.הרשתשמקורםבפריסתהשטחיםהבנוייםוהצבתהציוד

(Data Centers נתביםובהםאגרגציהחדרי]...[(,  MSAGמתקני]...[-ו, מנוייםציודובהם,

טלפוניה)שוניםשירותיםהמספק נתוניםתקשורת, החברהשלהפרטייםלמנויים( ]...[-כ.

האגרגציהלחדריובסמיכותתקשורתבחדריוהשאר,רחובבארונותנמצאים MSAG-הממתקני

]...[-ו(,edge routers)אתריםבהםמותקניםנתביקצה]...[בנוסף,קיימים.ייםהמרכזוהאתרים

(.core routers)אתרינתביאתריליבה

 העלתה אינהיעילהוחבראחתהבמסגרתשימועהקש"ג תאתהטענהשהרשתשבבסיסהמודל

שתהיה( FTTH, FTTBוהיהניתןלהעביראתהתנועהברשתבזקברשתסיביםעדלחצרהלקוח)

חדריאגרגציהוארונותותדרושמספרהרבהיותרקטןשל,קצרהמשמעותיתמהרשתהנוכחית

פרונטירחברת19.סעף הרשתאלהדחתהטענות התיאורית. עקרוןבבסיסהטענה מבוססתעל

הירוק" בפני"(Greenfield Implementation)""השדה עומד אינו התשתיות בעל זה במודל .

והואיכוללחבראתכלהצמתיםומתקנישהןכלמגבלות אלההנחותרשתבקוהקצרביותר.ה,

משקפתאינהשהוצגההרשתואתפרונטיר,ששימשה"צמתיםהחרוכים"מודלאינןעקביותעם

20.חדשיעילמפעיללהתייחסנדרשהיהאליהשהמציאותאת

                                                           

,המשרדלבקשת.פרונטירשהניחהךלפיאומדן"סלקום"אורךהרשתהנדרשתהיארקכמחציתהאור 19

.ננתכותהמרשתלתייחסיםהמהמפורטיםGISהנתוניאת"סלקום"אליוהעבירה
20

.4142מאוקטוברפרונטירבתשובתהשל1ראהפרק  



 9 

ומדןאורךרשתהליבה,ומידתבמסגרתאותושימועהעלתהגםחברתבזקהסתייגויותביחסלא

21תאלונדחועלידיפרונטיר.והחפיפהשביןרשתהליבהורשתהגישה.הסתייגוי

 ומפתח ההקצאה פרמטרים תפעוליים ,מחירי ציוד ה.

מבעלירישיונותמחברתבזקוציודששימשואתחברת"פרונטיר"הםמחיריםשהתקבלומחיריה

עםמחיריתשתיותבחו"לידיפרונטיר-עליםאלההושוומחירוספקיםבענףהתקשורתבישראל.

ונבחרהמחירהמתאיםביותר.,ומחיריםשצוטטועלידיספקיהציוד

נפרדלנושאמחירההון.תשתיותהתקשורתהןעצימותהון,חלקבמסגרתשימועהקש"גהוקדש

ערערועלגובהמחירבזקוהןהוטולמחירההוןשיקבעישמשמעותרבהבקביעתהתעריפים.הן

) ה(WACCההון החברות "פרונטיר". ידי על סתייעשהוצע אתבו לגבות מומחים של סדרה

שמחירההוןלמסקנהפרונטירן.לאחרשסקרהאתכלחוותהדעתשלהמומחיםהגיעהיהתועמד

הוא להשקעותעתידיותשלבזקלעתהזו זהנקובבמונחיםריאליי.6.62%הראוי ם,מחירהון

22.שלחברתבזקאומץבקביעתהתעריפיםהסיטונאייםשמחירוהואהלפנימס,

סיפקהלאבשלביהכנתהמודלהראשוניםבזקמחברתהמשרדשלונשנותחוזרותבקשותלמרות

תפעולהעלויותלהמתייחסיםנתוניםהחברה ארונות)שוניםהרשתהמרכיבישל נתבים, חדרי,

אגרגציה דומה(וכ, . נאלצהכתוצאה "פרונטיר" לקבועחברת  בסיס על אלה שיעוריעלויות

,והערכותלגבימחיריהתשומות)חשמל,בארצותסקנדינביהשוניםהנהוגיםלמרכיביםהעמסה

עציהעלודמישכירותוכדומה(הנהוגיםבישראל.במסגרתשימועהקש"גערערהחברת"בזק"וי

עלויותתחזוקה,מיזוגאויר,דמי–ויותהתפעולומדניםששימשובאמידתעלסדרהארוכהשלא

נשמטורכיביםפרונטירשכירותושטחיהמתקנים,מתגים,וכלירכב.כמוכןנטעןשמאומדנהשל

הסופי בדו"ח מפורטת לתשובה זכו אלו טענות תוקנומשמעותיים. והאומדנים פרונטיר של

,עלבסיסהשוואותהוסיפהפרונטירעלאומדניםאלה23במקוםשחברת"פרונטיר"מצאהלנכון.

.משותפותעלויותלכיסוי46.0%-כשלשיעורוב,הליבהרשתב41%העמסותבשיעורבינלאומיות,

הסיטונאיים.שלהשירותיםהתעריפיםהמלצהבדברהאומדניםהמתוקניםגולמוב

 
היאהקצאתמנוהלתפסגישהרחבתאחתהבעיותהמרכזיותבקביעתעלויותהטלפוניהושירותי

מפתח לפי אלה עלויות לחלק בחרה "פרונטיר" חברת משותפות. עלויות שהן הליבה עלויות

מפתחהקצאהזהחויבכלשירותבהתאםל לפי בה(Kilobits)נתוניםקיבולתמבוססקיבולת.

בשעתהשיא.הואמשתמש עתיד, הרשתצופהפני תכנון היאכי בהרשתהנחתהבסיסבמודל

הםתחליפיםמושלמיםומשתמשיםבאותםמשאביםהנתוניםתקשורתניהולוהטלפוניהועתתנ

משותפים.





                                                           

21
.4142לפרונטירמאוקטוברבתשובתהש4ראהפרק 

22
 .4142לפרונטירמאוקטוברבתשובתהש0ראהפרק 

23
 .4142בדו"חמאוקטובר4פרק  
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 סרגלי השוואה .ו

 

 אם לבדוק כדי מומלצמערכת תעומדתתעריפים הסבירות היציבותבמבחן את תערער ולא

מחיריםאלהעםמחיריםדומיםבחו"לועםמחיריתונהוגלהשוהמפוקחתהפיננסיתשלהחברה

רותשאושרויהש ,ששתיצורותההשוואההשכיחותהןבעייתיותדאעקאעלידיהמפקחבעבר.

המאפייניםהייחודייםשלשוקהתקשורת.המוצעתהתעריפיםהסיטונאייםמערכתבמקרהשל

הישראליוהשונותהגדולהבמאפייניהשירותיםהסיטונאייםבחו"למקשיםעלההשוואההבי"ל.

איבשוקהתקשורתהקוויתבישראלמקשהעלההשוואהעםהחלטותקודמותהעדרמגזרסיטונ

 בהינתןקשייםאלו הנגזרשלהמפקח. נידרשלמבחניםעקיפיםהמתייחסיםלמרווחהקמעונאי

 מהתעריפיםהמוצעים.

 
 השוואות בינלאומיות

כיםאלותרמוצרכןהטלפוניההישראלינהנהבאופןהיסטורימתעריפיםנמוכים.לתעריפיםנמו

האוכלוסיי צפיפות הישראלי: התקשורת שוק של מאפיינים מדינתהשני השימוש. ועצימות

.צפיפותהאוכלוסין)במיוחדלאורךשפלתהחוף(ישראלהיאמהמדינותהצפופותבעולםהמערבי

עצימותהואותשירלהוזלתהשתרםהגורםהשנימוזילהאתעלותההשקעהברשתותהתקשורת.

(שלהצרכןהישראלי,הןבקוויםMOUושבשירותיהטלפוניה.מספרדקותהשיחהלמנוי)השימ

עוליםמשמעותיתעלאלה אוהאמריקאי.הנייחיםוהןבטלפוניההניידת, שלהצרכןהאירופאי

באופןבאירופה.הנמוכיםמןכתוצאההיותעריפיהטלפוניההקוויתבישראלבמשךשניםרבות

כלעודאו היוהתעריפיםבשוקזהדומה, תחרותמחירים,  עלידי פייןשוקהתקשורתהניידת

מעטהרגולציה לתעריפיםהנמוכיםתרמהלא השירות-מהזוליםבאירופה. הפיקוחעלמחירי

ברשתהניידת. השלמתשיחה תעריפי של והפיקוח הנייח, התחרותבטלפוניההקוויתהטלפוני

האחרונ בשנים ובישראל תעריפיםבאירופה השוואת על מקשה שהיתרון,ות נראה פניו על אך

בשניםהאחרונות.הצטמצםשהיהלצרכןהישראלי

 שנת שנתוני 4110בעוד בין משמעותי פער על םתעריפיהמצביעים של הטלפוניההקמעונאיים

במגזרהעסקי,בהקווית במגזרמשקיהביתוהן נתוניהמצביעים24ישראלומדינותאירופההן

OECDממוצעמעריפיםבישראלאמנםעדייןנמוכיםשפערזההולךומצטמצם.הת4144לשנת

 ב ממדינותOECDהתעריפים וחלק אנגליה, )ביניהן המערבית באירופה רבות מדינות אך ,

גםמצביעיםעלכךשישראלנמניתאל OECDנתוניה25סקנדינביה(הצליחולהדביקאתהפער.

 כאשר היקרות )המדינות גבוהות במהירויות הרחב בפס בשימוש ומעלה(.Mbps10מדובר

,להערכתנו,יאפשרווהתחרותבשוקהקמעונאישלהשירותיםהסיטונאייםהתעריפיםהמוצעים

מרמתהתעריפיםהנמוכהלההורגלבעבר.יהנותחזורוללצרכןהישראליל

                                                           

  European Electronic Communication Regulation andהשל44הנתוניםמבוססיםעלדו"חמס' 24

markets 2005 .21,עמ'4112ומופיעיםבדו"חוועדתגרונאו

. DOI :10.1787/comms_outlook-2013-en 7פרק OECD Communication Outlook 2012    ראה  
 25
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  מערך התעריפים הסיטונאיים בהשוואה לתעריפים הקמעונאיים

מע התעריפים רך השירותים הסיטונאייםשל עיקריים שירותים שני טלפוניה–כולל שירותי

רקהראשוןמביןשירותיםאלהנתוןלפיקוח,בעודתעריפיבמגזרהקמעונאיושירותיפסרחב.

במהלךעודכנוהטלפוניהתעריפי26שירותיהפסהרחבנקבעיםבתחרותביןשניבעליהתשתית.

להשנים בהתאם ושיעורי לצרכן המחירים מדד שנקבעועליית המשרד.ההתייעלות ידי 27על

 הביאה הטלפוניה בשירותי התחרות אצתלההתגברות ההיצע יםתשלומסלי ידיהחלופיים על

ותיהללקוחבזקהציעהחברתאחריםשהסדרימבצעיםויםהחלופייםתשלומסליה.בזקחברת

למעלהותיהחברה.לפיהערכתהמשרדכיוםנהניםאתהשימושבשירהוזילובצורהמשמעותית

החברהמתעריפיםאלה.ממנויי]...[-מ

-מנוייבעלהתשתיתהשניבידיהמוצעיםבאופןדומהקשהלאמודאתהתעריפיםהקמעונאיים

"חבילות"הוט.צורתהשיווקהנפוצהשלהוטלשירותיהטלפוניהוהפסהרחבשלההיאבמסגרת

הכוללתגםשירותיטלביזיה"(,"Triple)משולשת"החבילהה"יחהביניהןהיאשירותים,שהשכ

ערוצית.בתנאיםאלהקשהלחלץאתהמחירהגלוםשלשניהשירותיםהראשונים.-רב

בשוקהקוויםהנייחיםהואהמרווח הסיטונאי למגזר בקביעתכדאיותהחדירה קריטי פרמטר

זה בשוק התעריפים-הקמעונאי בין הפער התשתיות בעלי של הקמעונאיים התעריפיםלבין

נשתמשבנתוניההכנסהלמנוילאניתןלהתבססעלהמחיריםהמפוקחיםשמאחרהסיטונאיים.

בדו"חותיההכספייםלשנת דווחההחברהשהכנסתההחודשיתהממוצעת4144שלחברתבזק.

.אם₪24–נויאינטרנט,והכנסתההחודשיתממ₪72(הייתה ARPLלקומשירותיטלפוניה)

עםהתעריפיםהמוצעיםלשילובשירותיפסרחבוטלפוניה(₪401נשווהאתההכנסההכוללת)

ש"ח44.21-ודקותשיחה201-לש"ח2.01דמימנויחודשילשירותיטלפוניהופסרחב,₪42.11)

 תוותריתרהשל(,יהביטלשני-מגה41ללקוחהצורךשירותבמהירותקיבולת Kilobits111ל

הגבייה₪411-כ המכירה, עלויותהשיווק, .שלהספקיםהסיטונאייםלקוחותהושירותלכיסוי

מההכנסההחודשית(רחבדיוכדילאפשרלמתחריםחדשיםלהתמודדיםשליש-מרווחזה)כשני

 הוותיק. הספק מהעם מתעלם זה בעלויותחישוב חיסכון הרבהגלום הפס שירותי חבאיחוד

,חסכוןשיאפשרהפחתתתעריפיםבשוקהקמעונאי.ISP–ושירותיה

יחששאמנםקיים באופןצמצםכיבעלהתשתית,אשרמשווקשירותיםגםבמקטעהקמעונאי,

 הסיטונאי(המרווחאתמלאכותי והמחיר הקמעונאי המחיר בין )הפער הקמעונאי להרתיעכדי

במדינותבהןפועלשוקסיטונאישניםרבות.(Margin Squeeze) מתחריםחדשיםמכניסהלענף

בהקדם.לטיפולבסוגיהזולהיערךצפויהמשרדקיימתאסדרהלענייןזה,ו



                                                           

26
  גרונאו תמחיר4112ועדת בסיס על "בזק" תעריפי את האחרונהשביססה הציבורית הוועדה הייתה

ועדתחייקשהוסמכהבשנת להמליץעלמערךתעריפיםקמעונאייםחדשנמנעהמהמלצה4141עלויות.
 .פרונטירבידיהמשרדבסיועאתחישובהעלויותותירהוה
27

,תלוייםבשיעורהשינויבתפוקתהטלפוניהשל4112גרונאותשיעורההתייעלותהיה,לפיהמלצותועד 
חדלמשנהו.ועלכןהשתנומעדכוןא"בזק"
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  בזקחברת  על וההשפעה הקמעונאי בשוק התחרות על ההשפעה – שאחרי היום ז.

ל הליך במסגרת תעריפים שינוי להתייחסנכון התעריף לשינוי שיש ההשלכות מה עללשאלה

היקףהשירות בהינתן הרי כאשרמדוברבשירותספציפי, רווחיותו. הכנסותבעלהתשתיתועל

ושינויהתעריףלאיקשהלחשבאתשינויההכנסה,ובהנחותמסוימותעלרגישותהצרכניםלרמת

להפחתת המלצתנו לוותה כך לשרות. הביקושים בהיקף השינוי את לחשב יקשה לא התעריף

רשתהנייחתבחישובמפורטשלהשלכותהשינויעלספקיהטלפוניההנייחת.לאתעריףהקש"גב

כןכאשרמדוברבשינוישנועדלשנותאתמפתהתחרות.כךבמהפךשחלבשוקהטלפוניההניידת

של לתחרות מפתיחתו כתוצאה הצפויים בשינויים וכך החדשים, המתחרים כניסת בעקבות

יחים.המגזרהקמעונאיבשוקהקוויםהני

שנת עםפתיחת4141מאז לאנפתחלתחרותאינטנסיביתנוספת, עדיין תחוםהרט"ן מועדבו ,

מ למעלה ו"סלקום" "פרטנר" חברות אבדו הרט"ן בשוק כל411-התחרות מלקוחותיהן, אלף

ב הצטמקו החברות שתי הכנסות 1-אחת. בקרוב.₪מיליארד שתי28, של התפעולי הרווח

ב ב₪מיליארד4.7-החברותקטן והרווחהנקי היהלהעריךאת₪מיליארד4.4-, גםאםניתן .

לא29השלכותפתיחתשוקהתקשורתהניידתלתחרותעלפלחהשוקשלהמפעיליםהוותיקים,

 ההכנסה אובדן על והשלכותיה התחרות עצמת את לחזות יכול היה ברווחיותניתן והפגיעה

התעריפים מקריסת כתוצאה דומה, באופן שוק. לפתיחת שיהיו ההשלכות של תחזית כל

בעלי ורווחיות בהכנסות הפגיעה מידת על לתחרות הנייחת ברשת הקמעונאיים השירותים

שיעצבו,להערכתנו,מתנאיהרקעגםהתשתיתכרוכהבמידהגדולהשלאידיוק.התחזיתנגזרת

האחרון.הנייחיםבעשוראתפניהתחרות,ובאופןספציפימהתפתחותהתחרותבטלפוניהבקווים

לתחרותשלשוקשבוהיהלהמעמדקבוצת"בזק"עמדהשלושפעמיםבפניהאתגרשלפתיחתו

לתחרות הניידת הטלפוניה שוק פתיחת מונופוליסטי: השיחות4001בשנת שוק של פתיחתו  ,

שניםב,ופתיחתהפסהרחבושוקהטלפוניהלתחרות4007בשנתהבינלאומיות)המב"ל(לתחרות

.שלאכבשניהמקריםהראשוניםבהםלאנערכההחברהלאיוםהתחרותוכתוצאה304114-4111

הצליחהמפעילתהקוויםהנייחיםיםשליש-איבדהכשני והמב"ל, חברת "בזק ")משווקיהרט"ן

למרותרוחגביתמצדהמשרד("מפ"א" בשוקהקוויםהנייחים. לשמראתמעמדההדומיננטי

רגולצייתתעריפיםעל)קביעתתעריפי קיומהשל והמשך ושמור"( בסיס"חייב להוטעל קש"ג

לאחרקרובל המתחריםבשוקזהלערעראתמעמדה. לאהצליחו שנותתחרות0-חברתבזק,

כ לשמר מפ"א" "בזק ביתמהפעילות60%-הצליחה משקי )בעקר הבדידים הקווים במגזר

ואחוזדומהמקטנים(ועסקים ה, גםבשוקהפס31.וים)בעיקרעסקיםבינונייםוגדולים(קוצירי

.מהמנויים61%-לשמרכהרחב,בוהתמודדהבזקמולהוטהצליחהבזק

                                                           

28
נתוניחברות )עלבסיסשנתי(.4142והרבעוןהשלישישלשנת4141ההשוואהמבוססתעלנתונישנת 

הרט"ןכוללותגםאתפעילותןמחוץלשוקהנייד.
29

פלחהשוקשלהמפעיליםהחדשיםהוכתבבמקרהזהבמידהרבהעלידיתנאיהמכרז.  

 
 .VOBהרישיונותלספקיההענקתבעקבות4117אצהבשנתותחרותבתחוםהטלפוניההה30

 שפרסםמשרדהתקשורת.4142מבוססעלאמידתנתחיהשוקהנורמטיבייםמרץ 
31
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שירותים כספק הנייחים השירותים בשוק תדמיתה את האחרונות בשנים לבסס הצליחה בזק

יםלפיתוחאיכותיים,תדמיתשאותהיקשהעלהמתחריםלערער.ישלהעריךשבשלביםהראשונ

המגזרהסיטונאיתתרכזהתחרותבעיקרבמגזרמשקיהביתשהוארגישיותרלמחירים.התחרות

תתמקדבשירותיהפסהרחב,כאשרספקיהשירותיםהחדשיםינסולהתמודדעםהיתרוןהמובנה

שלהספקהוותיקעלידיהספקת"חבילות"שירותיםשבמרכזןשירותיתקשורתניידתושירותי

זיהעלגביפסרחב.בהינתןתנאירקעאלה,ישלהתייחסלתחזיתמסמךזהכמקרהקיצוןטלבי

שידרושמאמץתחרותיאינטנסיבילמימושו.

הערכ תנולפי הבאות השנים ארבעת פני על בזק חברת את611תאבד הצורכים לקוחות אלף

יםהמסתפקיםבקופסרחב.בהמשךלמגמהארוכתהשניםשלצרכנ–השירותהמשולבטלפוניה

כ לאבד החברה עשויה יותר, זולים קווית טלפוניה שירותי מעדיפים או בלבד, אלף01-נייד

שבוניטשת, (PRI)נוספיםהצורכיםטלפוניהבלבד.אובדןהלקוחותבשוקציריהקוויםלקוחות

 בין הסיטותחרות במגזר התחרות מינימאלית. תהיה שנים, מזה ומתחרותיה בזק נאיחברת

תתבטאבעיקרבשיפורבאיכותהשירות)מהירותהגלישה(והרחבתמגווןהשירותים.להערכתנו

וירידתהמחיריםבשוקהטלפוניה21%-ירידתהמחיריםהקמעונאייםבשוקהפסהרחבתגיעל ,

(.בהתאםלתחזיתקיצוןזויהיהאובדן0%תהיהPRIבקרוב)שחיקתהמחיריםבשוקה41%-ל

הש ההכנסות של מפ"א"נתי כ"בזק  תהיה הסיטונאי במגזר תחרות שנות ארבע 4.2-בתום

,כמפורטבלוחותהבאים:4144מהכנסותיהבשנת21%-שהםכש"ח,מיליארד
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 3102-3102מנויים, הכנסה חודשית, וסך ההכנסה החזויה "בזק מפ"א"  -"היום שאחרי" 

             

 מנויים                 

בלבד   ADSL טלפוניהקוויתבלבד ADSL +טלפוניה PRI 
נגישות)תעריף

 סה"כ סיטונאי(

 שינוי % אלפים שינוי % אלפים שינוי % אלפים שינוי % אלפים שינוי % אלפים שינוי % אלפים  

    
 

    
 

      
 

      

2013 
           
110  

 

           
]...[           ]...[   

           
]...[   

               
-      

        
2,230    

2014 
           
110  0.0% 

           
]...[ -5.0% ]...[ -8.9% 

           
]...[ 0.0% 

           
100    

        
2,206  -1.1% 

2015 
           
110  0.0% 

           
]...[ -5.0% ]...[ -14.7% 

           
]...[ 0.0% 

           
250  150.0% 

        
2,183  -1.0% 

2016 
           
110  0.0% 

           
]...[ -5.0% ]...[ -28.7% 

           
]...[ 0.0% 

           
500  100.0% 

        
2,162  -1.0% 

2017 
           
110  0.0% 

           
]...[ -5.0% ]...[ -16.1% 

           
]...[ 0.0% 

           
600  20.0% 

        
2,142  -0.9% 

 )₪( ARPUהכנסה חודשית מלקוח                
    

  ADSL טלפוניהקווית PRI 
נגישות)תעריף

 סיטונאי(
    

  
שחיקה ש"ח

שחיקה ש"ח שנתית
שחיקה ש"ח שנתית

שחיקה ש"ח שנתית
 שנתית

          
  

    
 

  

    2013 86.0 -- ...[]  -- ]...[ -- 
 

  
    2014 73.1 -15% ]...[ -10% ]...[ -5% 55   
    2015 65.8 -10% ]...[ -5% ]...[ 0% 50 -9.1% 
    2016 62.5 -5% ]...[ -5% ]...[ 0% 50 0.0% 
    2017 59.4 -5% ]...[ 0% ]...[ 0% 50 0.0% 
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 הכנסה שנתית                
    ADSL סה"כ אחר שוק סיטונאי טלפוניה 
                        
  

2013 
    
1,269.4    

    
2,053.1    0   1,200   

    
4,522.5    

  
2014 

        
991.2  -21.9% 

    
1,776.3  -13.5% 66   1,200 0.0% 

    
4,033.6  -10.8% 

  
2015 

        
773.7  -21.9% 

    
1,581.5  -11.0% 150 127.3% 1,200 0.0% 

    
3,705.2  -8.1% 

  
2016 

        
547.5  -29.2% 

    
1,330.0  -15.9% 300 100.0% 1,200 0.0% 

    
3,377.5  -8.8% 

  
2017 

        
448.9  -18.0% 

    
1,240.9  -6.7% 360 20.0% 1,200 0.0% 

    
3,249.8  -3.8% 
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או של ההשלכות את לאמוד מנסה אינה "בזק"התחזית חברת של רווחיותה על ההכנסה בדן

 של מעבר בעלויות21%המאוחדת. ניכרים חסכונות לחברה יאפשר למתחרים מלקוחותיה

התפעולבמגזרהקמעונאי.מעברלחסכונותאלותיהנההחברההמאוחדתמחסכונותמשמעותיים

 חברת בין המבנית ההפרדה מביטול כתוצאה בינ"בעלויות ו"בזק מפ"א" ובשלבבזק לאומי",

ניסיון הניידים. והקווים הנייחים הקווים פעילות בין המבנית ההפרדה מביטול יותר מאוחר

השניםהאחרונותלימדאתחברת"בזקמפ"א"אתהדרכיםלהתמודדעםאובדןהכנסותמבלי

,בעוד32מיליוןש"ח611-קטנההכנסתהשלחברתב4144–4117שתיפגערווחיותה.כךבשנים

.ש"חמיליארד4.1-ל4.2-הרווחהתפעולישלהחברהצומחמ

ממנה העודפת מהרווחיות להתעלם ניתן לא מפ"א", "בזק ברווחיות פגיעה תהייה גםאם אך

 בשנת האחרונות. בשנים החברה החברה4144נהנתה מההכנסות כרבע הנקי הרווח היה

פנים כ-מתקשורת היה התזריםהחופשי נייחת, רגילות,21%-ארצית מפעולות הרווחהתפעולי

מההכנסות,והרווחהתפעולילפניפחת11%-למעלהמוהתזריםמפעולותשוטפותהיו)כלאחד(

) להתחרות-EBITDA)-הוהפחתות היכול בישראל מונופול אין ההכנסות. ממחצית למעלה

ל שיכולות המתקדמת הטכנולוגיה בתחום החברות הן ומעט אלה, רווחית התגדרבשיעורי

 לשנת התוצאות אלה. מחמש4144ב"הישגים" אחת כל )בממוצע( מאפיינות והן חריגות אינן

מתבססיםהתעריפיםהמפוקחיםהנוכחייםשלהשניםהאחרונות.ועדתגרונאו,שעלהמלצותיה

מחירהוןראויעלהנכסיםהפעיליםשלחברת"בזק2.0%הטלפוניהראתהבמחירהוןשלשירותי

ומצבתמפ"א". המליצהחברת"פרונטיר"(, שיעורזה)הגבוהמשמעותיתמהמחירעליו בהינתן

.₪מיליארד0.4-ב4112הנכסיםהפעיליםהיורווחיחברתהמפ"אצריכיםלהסתכםבשניםמאז

ב הסתכם בפועל התפעולי הרווחש"חמיליארד41.6-הרווח היה האחרונות השנים בחמשת .

 .הרווחיותהעודפתשלחברתבזק33(4.1מיליארדלעומת2.2ורמטיבי)מהרווחהנ1.2בפועלפי

היאמקורעוצמהבכלתחרותבשוקהתקשורתהעתידי.

4112-4144האםישבהקטנתהרווחיותלפגועבפוטנציאלההשקעותשלהחברה?בחמשהשנים

) רכושקבוע החברהעל  (Net capital expenditures- Cash Flowהייתהההוצאההנקייהשל

1.70 מיליארד 34לשנה.₪ ועלות החברה, של לפחת השנתית להפרשה זהה הייתה זו הוצאה

ה עלה האחרונות השנים בחמש לחילופין, השתנתה. ולא כמעט החברה במאזן הקבוע הרכוש

EBITDAלאקיים,אפוא,חשששפתיחת₪.מיליארד4.0-השנתיעלההשקעה)ברוטו(ביותרמ

גםשחדירתחברותהרט"ןהשוקהסיטו מה החברה, בתכניתההשקעותשל לתחרותתפגע נאי

                                                           

32
מוסבריםעלידיירידתתעריףהקש"גברשתמתוכםמיליארד1.0,אך₪מיליארד4.4-ההכנסהקטנהב 

 .הניידת

נידונהבמאמר"משטרהפיקוחעל4112שלשנתרווחיותהשלחברתבזקמאזקביעתהסדרהתעריפים 33
 בכנס"אסדרת–התקשורתהנייחתבישראל שהוצג גרונאו מאתראובן האםהמפקחנרדםבשמירה?"

באוניברסיטתחיפה.4142שוקהתקשורתהדיגיטאליתבישראל"במאי

קבועNet capital expenditures- Cash Flow 34 ברכוש כהשקעה כו(PPE) מוגדרת לא, נכסים לל
ההשקעההנקייההממוצעתבשניםאלההייתהפחותמ הכנסהממכירתרכושקבוע. בניכוי -מוחשיים,

מתשלוםהדיבידנדהשנתילבעליהחברה.21%
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דרוגעצמאישלהרשתעלידיהספקים,ושמיזםהסיביםעללשלשוקהנייחעשויהבהמשךלהביא

תשתיתהחשמליוצראלטרנטיבהלתשתיתבזק.

 והמלצה דבר סוף ח.

לעיל,לסיכום האמור כל בסיס על מרבייםתעריפיםבתקנותקבעיהשרכיממליציםאנו,

הגישהלקניםוהגישהלתתולשירותיטלפוניהוה-BSAהלשירותמפוקחים האפל, קנים-הסיב

:(מ"מעכולליםאינםהתעריפיםכל)כמפורטלהלן

ספק.לביקור₪402הואלהבחצרלקוחטכנאילהתקנהאותיקוןתקהמומלץלהזמנתהתעריף

כרצונו.,אולהזמינומספקאחר,בהתאםלתעריף,שירותזהמבזקהזמיןשירותיםיהיהרשאיל



 כי לציין נכון שנת במחירי נקובים הלקוח( לחצר טכנאי הגעת )למעט מומלץו4144התעריפים

 .למדדהמחיריםלצרכןלצורךקביעתםבתקנותלהצמידם





בברכה,

  

הרןלבאותראובןגרונאוסורפרופ

 סמנכ"לבכירכלכלה

                                                           

35
.BSAתיקשירותבטיוטתכמפורט  

36
.BSAתיקשירותבטיוטתכמפורט  

  רבותגישהלגובים,קופסאותועמודים.ל
37

  
38

 גובים,קופסאותועמודים.לרבותגישהל  

  3102 3105 3102 3102 3102 יחידה
₪40.41 לקולחודש₪

 
₪40.21

 
₪42.41

 
₪42.41


₪42.11


 שירות נגישות

למגהביט₪
 לחודש

₪22.61 ₪47.01
 

₪12.01 ₪11.11


₪07.41


שירות העברת נתונים 
בליבת הרשת ברמת 

 P135שירות 
ביט-לקילו₪

לחודש
₪56.20 ₪48.10 ₪41.30 ₪36.60 ₪64.80 שירות העברת נתונים 

בליבת הרשת ברמת 
 5P36שירות 

₪1.14 ₪1.14 ₪1.14 לדקה₪
 

₪ 1.14


₪ 1.14


 ירת שיחהשירות יצ

₪600 ₪600 לק"מלחודש₪
 

₪600 ₪600


₪600


 37שירות גישה לקנה

₪446 לק"מלחודש₪
 

₪446
 

₪446 ₪446 ₪446 -שירות גישה לתת
 38קנה

₪42 לק"מלחודש₪
 

₪42 ₪42 ₪42 ₪42  שירות סיב אפל
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העתק:

גב'דנהנויפלד,היועצתהמשפטית
סמנכ"לבכירהנדסהורישוי,מרחייםגרון

מרמימוןשמילה,סמנכ"לבכירפיקוחואכיפה
גב'יעלמלםיפה,)ממונה(ייעוץמשפטימנהלי

 הראלעמית,עוזרראשיליועצתהמשפטיתמר
 מרעמיגילה,סגןמנהלאגףכלכלה
מחקרורגולציה,אגףכלכלהמריאירחקאק,מנהלתחוםבכיר



 מדינת ישראל
 משרד             התקשורת
 אגף בכיר הנדסה ורישוי
__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
www.moc.gov.il 

 90-210/7098717טלפון:                                                                       01709אביב, -, תל70192ת"ד 
 90-210/711פקס': 

 שבט  התשע"ד    ו'
 7911       ינואר    2

 992811 – 9091סימננו: 
 
 

 2Pתוספת עלות עקב הוספת רמת שירות 
 
 

   כולל שתי רמות שירות:  BSAשירות . 1

1P - .רמת שירות בסיסית 

2P - שירות משופרת המתאימה לכל שירות והמבוססת על רמה משופרת של  רמת

 .(packet loss, ואובדן מנות )(jitter שינויים בשיהוי ) (,latencyהפרמטרים: שיהוי )

המעבר מרמת שירות אחת ויחידה לכל משתמשי הרשת לשתי רמות שירות כאשר האחת מהן  .7

חייבת הקצאת משאבי תעבורה נוספים. לשם כך, יש לבודד את ( מ2P)הרמה המשופרת 

 .p5רשו לעיבוי ולשדרוג על מנת לאפשר תקשורת נתונים ברמת שירות דהמרכיבים ברשת שיי

( היא ייעודית למשתמש, ועל כן אין MSAG-ככלל, רשת הגישה )מחצר המנוי ועד ארון ה 

 קיבולת עודפת רבהקיימת של מקטע זה. מנגד, ברשת הליבה כלשהו צורך בעיבוי או שדרוג 

שירות גבוהה יותר תביא לפריצת מסגרת , ולא צפוי כי אספקת שירות ברמת של תשתית

 כיום. ברשת הליבה המשאבים הזמינים 

( לכניסה לרמת MSAG -הקישור בין מוצא רמת האיסוף ברשת המקומית )מוצא ה עם זאת,

 1סרט יחסית )ממשקים של -, הינו רגיש תנועה וצרהאיסוף האזורית )הכניסה לאגרגציה(

על מנת להבטיח את רמת שירות  י יהיה צורך לשדרגו( ועל כן אפשר כמשתמשים 199 -לכ גיגה

2P . בארון ה ר לציין כי שדרוג זה כרוך בהוספת ממשקים )כרטיסי תקשורת נתוניםלמות-

MSAG) ,התשתית  וא ואין צורך בעיבוי המערך התומך )ארונות, ספקי כוח, וכו'(  בלבד

 הפסיבית )תעלות, קנים, וסיבים אופטיים(.

אם נניח מצריכה הקצאת משאבים נוספים,  1Pעל זו של  2Pרמת שירות כאמור תוספת  .0 

לפיה יידרש כרטיס תקשורת נתונים נוסף על כל כרטיס תקשורת נתונים קיים  הנחה מחמירה

כרטיסי נתונים על מנת לכסות את  01,200נדרש לעוד  על פי מודל פרונטיר , הריMSAGבכל 

 .MSAGs -כל ה

מיליון  01כרטיסי נתונים הינה:  01,200העלות השנתית הנוספת של , בהתאם למודל פרונטיר .1

 , בהתאם למודל פרונטיריגות ברשת'ואם נחיל עלות שנתית נוספת זו על פני כל מערך הג₪ 

 נקבל:

 ₪מיליון  01ג'יגות 8  001= ₪   82.2 לג'יגה לחודש 

 לכל ג'יגה.לחודש ₪  2.2הינה  1Pעל פני  2Pכלומר: עלות הוספת רמת שירות  

http://www.moc.gov.il/
http://www.moc.gov.il/

